
Święto najpiękniejszych!!! 
 

„Kobieta wybaczy Ci wszystko oprócz jednego:  

tego, że jej nie kochasz.” 

Alfred de Musset 

 

Warto kochać kobiety, warto je wspierać, pomagać im, bo nikt jak kobieta 

potrafi się nam odwdzięczyć… Najczęściej tym samym – miłością.  

Dla niektórych Dzień Kobiet to wspomnienie PRL-u, kiedy to kobiety 

otrzymywały w zakładach pracy goździki i rajstopy, jako wyraz szacunku 

dla Nich… Szkoda tylko, że odbiór tych wyrazów wdzięczności musiały 

POKWITOWAĆ, a dziś to Panowie „POKWIATUJĄ” swoje najważniejsze 

kobiety. Oczywiście w słowniku języka polskiego nie ma takiego słowa, 

OŚMIORNICZCE chodziło jedynie o wręczanie pachnących bukietów płci 

pięknej, choć niekoniecznie muszą to być goździki, czy tulipany, które z 

czasem wyparły te pierwsze. Coraz modniejsze są również drobne podarki 

dla kobiet, a tu wyobraźnia nie zna granic… od tych świecących,  

po słodkie… Wszak nie od dziś mówi się „przez żołądek do serca”,  

a już do serca kobiety, szczególnie można trafić za pośrednictwem 

produktów bogatych w glukozę.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojska polskiego w Kielcach, jak 

co roku stanęli na wysokości zadania. Swoim koleżankom, 

wychowawczyniom i nauczycielkom wręczali kwiaty, słodkości oraz 

drobne upominki… Oczywiście nie zapomnieli też o życzeniach, jakże 

ważnych w tym dniu. Ale było coś jeszcze… Męska część szkolnego 

zespołu OŚMIORNICZKI wpadła na pomysł uhonorowania swoich 

koleżanek „po fachu” w dodatkowy sposób. Aby upamiętnić chwile 

spędzane w szkolnej redakcji Panowie redaktorzy przeprowadzili krótkie 

wywiady z Paniami redaktorkami. Chcecie dowiedzieć się czegoś więcej? 

Zapraszamy do lektury… 

 



 

 

Wywiad z Antoniną Mazoń z klasy VIII a. 

 

 

Nie lubię „romansideł”… 



Kacper Kita: Czy cieszysz się, że kobiety coraz częściej wchodzą  

do show-biznesu i wykonują zawody, które kiedyś były wręcz 

zarezerwowane dla mężczyzn? 

Antonina Mazoń: Oczywiście, że się cieszę. Kobiety walczyły  

o to przez stulecia. Moim zdaniem w zawodach nie powinno być podziału na 

płeć. Na pewno są jakieś wyjątki, w których lepiej żeby pracowała kobieta  

lub mężczyzna, ale uważam, że i tak wszystkim nam należy się równe 

traktowanie, więc show-biznes również nie powinien stanowić wyjątku  

pod tym względem. 

 

K.K.: Gdybyś mogła coś zmienić w podejściu do kobiet, to co by to było? 

A.M.: Na pewno powinno zostać zakazane wszelkie gwizdanie, czy trąbienie 

na kobiety w celu ich ośmieszenia, czy nie wiem, jakiegoś rodzaju 

poderwania ich? Drodzy Panowie, to nie zadziała! Niektórzy mężczyźni 

myślą, że jest to zabawne, ale kobiety w takich chwilach czują się urażone, 

to zwykły brak szacunku dla nas. Może to zbyt drastyczne co teraz powiem,  

ale uważam, że za tego typu zachowania powinny być wyciągane 

konsekwencje prawne przez odpowiednie służby porządkowe. Nie wspomnę  

już o tym, że kobiet w żadnym wypadku nie można bić, zresztą  

nie tylko kobiet. Wszelka przemoc fizyczna i psychiczna, w stosunku  

do każdego, jest absolutnie zakazana, a  już do słabszych, w tym kobiet, 

szczególnie. Sądzę, że kobiety powinny być lepiej traktowane  

przez mężczyzn, bo do ideału jeszcze daleko, ale skoro już jesteśmy  

przy temacie szacunku, to należy pamiętać, iż działa to w dwie strony…  

My kobiety, musimy pamiętać, że mężczyzn też należy szanować. 

 

K.K.: Czy wszystkie kobiety kochają filmy romantyczne? 

A.M.: Myślę, że nie. Na pewno znajdą się dziewczyny, które lubią filmy 

romantyczne, jak i te, które tego typu kina nie znoszą. Ja jestem taką osobą, 

która nie lubi „romansideł”. Wolę jeśli na ekranie coś się dzieje… Akcja, 

thriller, horror. Dlaczego? Bo to wywołuje we mnie strach, jakieś emocje.  

A jeśli chodzi o romanse i komedie romantyczne, no cóż… Może brak mojego 

zainteresowania nimi, wynika z tego, że sama nie jestem zbyt wylewna  

i nie lubię okazywania sobie uczuć? 



K.K.: Co sądzisz o stereotypach związanych z kobietami?  

Zgadzasz się z jakimiś?  

A.M.: Uważam, że stereotypy były, są i będą. Jest ich mnóstwo, a codziennie 

powstają coraz to nowsze, które za sto lat mogą być wykorzystywane  

do naśmiewania się zarówno z kobiet jak i mężczyzn, bo przecież stereotypy 

dotyczą wszystkich i wszystkiego… Kobiet, mężczyzn, rasy, narodowości  

i tak dalej, i tak dalej. Jedno z głupszych przekonań tego typu, które pokutuje 

od lat to to dotyczące roli kobiety w domu, nakazujące jej stanie w kuchni  

i zajmowanie się dziećmi. W tym samym czasie mężczyzna ma pracować, 

przynosić pieniądze i utrzymywać dom oraz rodzinę. Świat się zmienia  

i nie ma już ścisłego podziału obowiązków dla taty i mamy. Tych zmian  

już nie zatrzymamy i bardzo dobrze. Szkoda tylko, że tego typu stereotypy 

nadal tworzą złe przekonanie o kimś, czy o czymś, a przez to, niedojrzałe 

osoby wyśmiewają ludzi. Co gorsze, pomimo nieustających zmian,  

niektórzy nadal myślą stereotypowo, i to bez różnicy wiekowej.  

Są to zarówno młodzi jak i starsi ludzie. Nie powinniśmy kierować się 

stereotypami, można je oczywiście brać pod uwagę, ale nie traktować  

ich od razu za pewnik i bezdyskusyjną prawdę. 

 

 

K.K.: Masz jakiegoś idola płci damskiej, czy męskiej? 

A.M.: Nie mam idoli. Mam takie osoby, które podziwiam, a może dokładniej 

rzecz ujmując, bardzo szanuję i darzę sympatią. Jedną z takich osób  

jest Borys Przybylski o pseudonimie „Bedoes”. To znany polski raper/traper 

oraz człowiek, któremu warto poświęcić nieco uwagi. Jeśli chodzi o idola 

płci damskiej, to bardzo lubię Aleksandre Sosfe. To dziewczyna o bardzo 

dobrym sercu i to co prezentuje w Internecie bardzo mi imponuje,  

dlatego uważam, że mogłabym się z nią zaprzyjaźnić. Z osób, które znam 

osobiście, idolem może stać się każdy, kto ma odwagę, mądrość, rozsądek  

i znający swoją wartość. 

 

 

 



K.K.: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i oczywiście wszystkiego 

najlepszego z okazji Waszego święta dla Ciebie. 

A.M.: Dziękuję za życzenia i przemiłą rozmowę Kacper. 

 

Rozmawiał Kacper Kita z klasy VII a.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W latach ‘70 – 8 marca prezentowano sylwetki 

kobiet, które zaistniały w różnych dziedzinach, 

ale dla zwykłych robotnic nie był to dzień  

tak uroczysty jak mogłoby się wydawać.  

W zakładach pracy i szkołach podkreślano  

ich wkład w funkcjonowanie gospodarki,  

a 8 marca stał się dniem różnych, kobiecych 

manifestacji, w czasie których przypomina się  

o równości kobiet i mężczyzn. Do 1993 roku,  

w Polsce, Dzień Kobiet wiązał się z oficjalnymi 

obchodami. Zmieniła to ówczesna polska 

premier pani Hanna Suchocka.  

Czy kiedyś święto, znów zostanie przywrócone, 

jako oficjalne? 

 



Wywiad z Gabrielą Czyż z klasy VI a. 

Jeśli perfumy…  

to zdecydowanie 

„POLICE”!  
 

Damian Kuc: Jakie są twoje ulubione kwiaty? 

Gabriela Czyż: Bardzo lubię róże, szczególnie niebieskie i skoro  

już rozmawiamy przy okazji święta kobiet, to zdecydowanie powiem, że moje 

serce potrafią zawsze skraść tulipany, tradycyjnie i nieustannie wręczane 

kobietom z okazji naszego święta. 

 

D.K.: Jakie są twoje ulubione perfumy? 

G. Cz.: Takich jednych, najbardziej ulubionych perfum nie mam,  

ale gdybym miała się zdecydować, w jakiś sposób wyróżnić  

te, z których używam, to zdecydowanie powiem, że lubię perfumy z firmy 

„Police”. 

 

D.K.: Mam się zacząć bać, Pani władzo? 

G. Cz.: Nie… Absolutnie! Nie aresztuję Cię Damianie. 

 

D.K.: Z tematów przyziemnych przejdźmy do nieco bardziej 

uduchowionych. Co według Ciebie jest romantyczne? 

G. Cz.: Według mnie romantyczne jest nagrywanie tego wywiadu. (śmiech) 

Nie spodziewałam się tego. Dostałyśmy na Dzień kobiet już prezenty,  

a tu jeszcze jedna niespodzianka w postaci tej przemiłej rozmowy.  

To bardzo miły dzień, który długo będę pamiętała. 



D.K.: Czy kiedykolwiek myślałaś o zmianie fryzury?  

Jeśli tak to na jaką? 

G. Cz.: Kiedyś miałam długie włosy do pasa… Dawno z takiej fryzury 

zrezygnowałam, jest nieco uciążliwa. Tym nie mniej mam teraz bardzo 

poważny dylemat czy skracać włosy jeszcze bardziej, czy może zapuścić. 

Kusi mnie nieco ta druga opcja. Poza tym jak zetnę, to już nie będzie odwrotu 

i czeka mnie długie zapuszczanie. Zobaczę… Jeszcze nie zdecydowałam… 

To są właśnie te kobiece dylematy, których wy panowie nie macie…  

A przynajmniej macie je rzadko. (śmiech) 

 

D.K.: Jak świętujesz zwykle Dzień Kobiet? 

G. Cz.: Nie potrafię powiedzieć, jak to jest zwykle, bo to nie Wigilia,  

a i to święto spędza się różnie, jeśli co roku jedzie się do innej części rodziny. 

W tym roku jednak zaplanowałam sobie spędzić ten czas w domu, oglądając 

film i zajadając popcorn oraz chipsy. 

 

D.K.: No to mnie nie pozostaje nic innego jak życzyć Ci miłego seansu, 

smacznego i w ogóle najlepszego z okazji święta kobiet. Dziękuję za 

rozmowę. 

G. Cz.: Dziękuję bardzo za życzenia i za rozmowę, którą, powtórzę raz 

jeszcze, zapamiętam na długo.  

 

Rozmawiał Damian Kuc z klasy VII b.           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młode święto – stare święto! 

Wydawać by się mogło, że Dzień Kobiet to święto młode, kojarzące się z XX wiekiem, 

postępem, świadomością, walką o prawa kobiet, ale, ale… Można by przyjąć,  

iż już w starożytnym Rzymie na początku marca kobiety miały swój dzień chwały  

i były windowane na piedestał. Chodzi o  Matronalia święto przypadające na 1 dzień 

marca i związane było z końcem zimy i wiosenną płodnością. To właśnie w ten jeden 

dzień kobiety rządziły domami i ulicami Rzymu. Spotykały się tłumnie w świątyniach, 

zwłaszcza w świątyni Junony, wzajemnie obdarowując się upominkami.  

Również mężczyźni wręczali kobietom kwiaty i drobne prezenty.  

Ten dzień, był również jednym z niewielu w roku, w którym niewolnicy częstowani  

byli jadłem ze stołów Rzymian. 

 

Gdzie na świecie kobiety świętują 8 marca? 

- Włochy  

- Kuba 

- Albania 

- Wietnam 

- Brazylia  

- Algieria 

 



 

Wywiad z Aleksandrą Szmalec z klasy VII d. 

Kobiety są miłe  

i nie kłamią…  
 

Kacper Kita: Jak zwykle świętujesz Dzień Kobiet? 

Aleksandra Szmalec: Nie da się tego jednoznacznie określić, o ile sobie 

dobrze przypominam, co roku wychodzi to jakoś inaczej, a tegoroczne 

święto? No cóż… Czekam na jakąś niespodziankę, ale na pewno pojedziemy 

na zakupy do galerii, potem do mojej kochanej babci, a jak już wrócimy  

to na mnie i mamę będą czekać jakieś prezenty od taty. Uwielbiam ten dzień 

i czekam na niego co roku. 



K.K.: Jakie zachowania kojarzą ci się z kobietą? 

A. Sz.: Oj trudne pytanie… Każda z nas jest przecież inna, ale gdybym  

już musiała wymienić te cechy charakterystyczne, dla naszej płci,  

to na pewno byłyby to skromność, umiejętność przyjaźni i uczciwość.  

Wydaje mi się, że kobiety raczej nie oszukują i nie kłamią. W ogóle staramy 

się być miłe dla każdego. 

 

 

K.K.: Jaki prezent ostatnio dostałaś na Dzień Kobiet? 

A. Sz.: Troszkę mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, bo przecież było to rok temu, 

a po drodze był Mikołaj, święta, moje urodziny, ale jak sięgnę pamięcią  

to na pewno dostałam super koszulki, oczywiście słodycze, dezodorant  

oraz rzeczy osobiste. Jeśli o czymś zapomniałam, to przykro mi… 

 

 

K.K.: Jakiej muzyki słuchasz? 

A. Sz.: Głównie słucham POP-u. Moim ulubionym wykonawcą  

jest piosenkarka Sanah. Słuchanie jej muzyki, ma dla mnie walor 

terapeutyczny. Dlaczego? Zawsze kiedy jest mi źle, jestem smutna,  

czy zdenerwowana puszczam sobie jej piosenki. Wyśmienicie nadają się  

na tego typu momenty w moim życiu. Na pewno poprawiają mi nastrój… 

 

 

K.K.: Jaką firmy ubrania najbardziej lubisz i cenisz? 

A. Sz.: Nie mam swojej jednej ulubionej marki. Jeśli coś mi się spodoba  

to kupuje. Myślę, że są osoby, które mają swoje ulubione marki,  

ale ja do takich nie należę. Jeśli już miałabym się zdecydować i przyparta 

do muru jakąś wymienić, to myślę, że byłyby to firmy Sinsay'a oraz H&M. 

 

 



K.K.: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i oczywiście wszystkiego 

najlepszego z okazji Waszego święta dla Ciebie. 

A.M.: Dziękuję za życzenia i przemiłą rozmowę Kacper. 

 

 

Rozmawiał Kacper Kita z klasy VII a.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy Dzień Kobiet odbył się 18 lutego 
1909 roku w USA, a na tę inicjatywę wpadła 
Socjalistyczna Partia Ameryki po słynnych 
nowojorskich protestach kobiet, 
domagających się równego traktowania  
w miejscu pracy. Historycy wciąż spierają 
się w kwestiach rodowodu święta 
najpiękniejszych, ale jak dotąd nie udało 
się ustalić tego jednego. Najbliżej  
jest im do utożsamiania święta  
z upamiętnieniem pożaru w jednej  
z nowojorskich fabryk, w którym zginęło 
ponad 100 kobiet, zmagających się  
z wyzyskiem. Tak, czy inaczej oficjalnie 
Dzień Kobiet obchodzi się od 1910 roku,  
z inicjatywy Międzynarodówki 
Socjalistycznej w Kopenhadze, w ramach 
hołdu dla sufrażystek walczących o prawa 
kobiet. A czy wiecie, że 15 października 
świętujemy Międzynarodowy Dzień Kobiet 
Wiejskich?  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Kobiet na świecie…   

Dzień Kobiet to oficjalne święto  

m.in. w Albanii, Algierii, Brazylii, 

Chinach, Rumunii, Serbii, 

Tadżykistanie, Ukrainie, 

Uzbekistanie, Wietnamie  

czy we Włoszech. Na półwyspie 

apenińskim symbolem Dnia Kobiet 

jest akacja srebrzysta,  

a nie jak w Polsce goździk i tulipan. 

Bardzo hucznie Dzień Kobiet 

obchodzony jest w Zambii  

i Kamerunie. W niektórych krajach 

panie wychodzą na wieczorne 

imprezy, aby móc choć jedną noc  

w roku spędzić wyłącznie we 

własnym gronie. Takie coroczne 

„mini wieczory panieńskie”. 

 



Wywiad z Julią Pochopień z klasy VI a. 

 

Czasem zakładam spódnice… 
 

Damian Kuc: Czym się interesujesz? 

Julia Pochopień: Trudne pytanie, bo mam wiele zainteresowań,  

ale jeśli zastanowiłabym się nad tymi zainteresowaniami nieco głębiej,  

to najczęściej spędzam czas malując, czy grając na pianinie. Obydwie  

te czynności sprawiają mi największą radość. 

 

D.K.: Jakich kosmetyków najczęściej używasz? 

J.P.: Kosmetyki, szminki, malowidła, to jeszcze nie do końca mój świat. 

Jestem bardzo młoda i cenię sobie naturalność. A co do perfum i środków 

czystości, jakoś wyleciały mi z głowy nazwy i aktualnie nie pamiętam. 

(śmiech) 

 

D.K.: Co lubisz dostawać na Dzień Kobiet? 

J.P.: Chyba jak wszystkie kobiety w ten dzień czekam na kwiaty, które 

każda z nas uwielbia. Poza tym, może po mnie nie widać, ale jestem małym 

łakomczuszkiem… i co roku lubię dostawać też słodycze. 

 

D.K.: A z kim spędzasz święto kobiet? 

J.P.: Niezmiennie od lat spędzamy je w gronie rodzinnym, jak większość 

świąt. Na co dzień wszyscy są tacy zabiegani, mamy coraz mniej czasu  

dla siebie, więc takie chwile należy jak najbardziej pielęgnować  

i celebrować w gronie tych, których kochamy, i którzy nas kochają.  

 

 

 



D.K.: Jaki strój preferujesz? W co lubisz się ubierać? 

J.P.: Zazwyczaj lubię ubierać spodnie, tak mi jest wygodnie, ale zdarza się, 

że czasami zakładam sukienki i spódnice. Przecież od czasu do czasu 

trzeba poczuć się pełnowartościowa kobieta prawda? (śmiech) 

 

 

D.K.: Dziękuję za rozmowę i przy okazji życzę Ci wszystkiego 

najlepszego z okazji Dnia kobiet  

J.P. : Dziękuję bardzo za życzenia i za miłą rozmowę.  

 

Rozmawiał Damian Kuc z klasy VII b.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pół Roku Kobiet” 

W innych częściach globu nie zawsze ten dzień wypada 8 marca,  

ale co najważniejsze nie zawsze święto najpiękniejszych trwa tylko jeden 

dzień, jak u nas. Mianowicie np. w Armenii świętowanie trwa aż miesiąc,  

od 8 marca do 7 kwietnia. Ale zdecydowanie wszystkie kobiety świata  

mogą pozazdrościć w tej kwestii Wietnamkom. Tam Dzień Kobiet trwa  

od 8 marca do 20 października!!!  

Może więc święto powinno nazywać się „Pół Roku Kobiet”?  

 



Na koniec wyznanie jednej z Pań redaktorek, Antosi Mazoń,  

która postanowiła podzielić się spostrzeżeniami na temat świata 

kobiet…  

Czy łatwo jest być kobietą? 
Bycie kobietą, to wiele plusów i minusów. W życiu płci pięknej występuje dużo 

problemów, ale także przyjemnych sytuacji.  

Zacznę od plusów… Kobiety są częściej komplementowane niż mężczyźni,  

to bardzo miłe i nie ukrywam. sama to bardzo lubię. Co najważniejsze,  

niektóre dziewczyny zmagające się z jakimiś kompleksami mogą się ich pozbyć, 

dzięki takim miłym komentarzom.  

Kolejnym plusem jest to, że kobiety mimo częstych kłótni między sobą, potrafią 

znaleźć wspólne porozumienie i wzajemnie się wspierać, jeśli zachodzi  

taka potrzeba. Pierwszym z brzegu przykładem, może być sytuacja,  

w której jakiś mężczyzna jest niemiły albo niekulturalny w stosunku do kobiety.  

Wtedy inna kobieta potrafi stanąć w jej obronie, nawet jej nie znając.  

A co z minusami bycia kobietą? No cóż… Wkurza mnie to, że często inni ludzie 

traktują kobiety przedmiotowo albo oceniają je przez pryzmat wyglądu 

zewnętrznego, nie poznając ich wnętrza i szeregu wartości, na czym tylko tracą. 

Taka powierzchowna ocena i zachowanie sprzyja poczuciu niesprawiedliwości, 

niektórych dziewczyn i przez to nie zawsze czują się dobrze same ze sobą.  

Kolejnym problemem w życiu kobiet, jaki wymieniłabym na pewno,  

to traktowanie ich stereotypowo. Co gorsze… ludzie często żartują sobie z takich 

rzeczy, aczkolwiek te żarty mogą być krzywdzące. Na szczególną uwagę 

zasługuje fakt, iż najczęściej, to starszym ludziom trudniej wyzbyć się 

stereotypów i żyją wedle nich, mylnie oceniając kogoś, czy też obarczając  

go jakimiś obowiązkami, które według nich, danym osobom czy płci,  

są i powinny być przypisane. To bardzo przykre, ale na szczęście się to zmienia.  

 

Tekst: Antonina Mazoń    
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Świętują jak damy… 

W Wielkiej Brytanii jest troszeczkę inaczej… Po pierwsze tamtejsze kobiety 

świętują miesiąc później, czyli 8 kwietnia, ale wszelkie imprezy związane  

ze świętem organizuje się przeważnie 10 kwietnia. Poza wręczanie 

prezentów Brytyjkom, z okazji ich święta, nie jest tu w modzie.  

Po drugie cała celebracja wkracza na nieco wyższy poziom i ma wydźwięk 

kulturalno-edukacyjny. Co dzieje się dokładnie na wyspach w związku  

z Dniem Kobiet? Zarówno kobiety jak i mężczyźni spotykają się  

na wystawach i wykładach dotyczących roli kobiety w życiu społecznym, 

kulturalnym i naukowym. Odbywają się również panele dyskusyjne  

z zasłużonymi kobietami. Tematem rozmów są sposoby na poprawę losu 

kobiet.  

 



 

Reasumując… chyba najwspanialsze w Dniu Kobiet jest to, że życzenia 

składa się nie tylko swoim ukochanym i najważniejszym dla mężczyzn 

kobietom, ale wszystkim! Tym małym i dużym, tym bliższym i tym dalszym 

znajomym, tym, które kochamy i które lubimy.  

Kwiaty, drobne podarki dla żon, matek, córek, babć, ciotek i koleżanek… 

To takie miłe i sympatyczne. Najważniejsze jednak, aby o kobietach 

pamiętać cały rok, a nie tylko 8 marca. Warto odjąć Im obowiązków,  

tak w pracy jak i w domu. 

Panowie, przecież nie od dziś mówi się, że to my jesteśmy najlepszymi 

kucharzami… Czas chwycić za garnki i patelnie! Zrobić przynajmniej dwa, 

albo trzy razy w tygodniu obiad… Nawet jeśli będą to parówki z wody, 

zobaczycie jak kobieta to doceni, bo najważniejsze są serce i chęci. 

 

 

 

„Niektóre kobiety to pułapki, w które wpadamy,  

i z których już nie chcemy się uwolnić.” 

Éric-Emmanuel Schmitt 

 

I oby panowie mogli wpadać jak najczęściej w te „szczęśliwe pułapki”…  

A co potem? Potem… najistotniejszy jest szacunek, wdzięczność i wsparcie 

dla kobiet, co najważniejsze nie tylko 8 marca, ale tego dnia,  

trzeba powiedzieć bliskim nam kobietom, jak ważne są w naszym życiu.   

 

Wszystkiego najlepszego! 

 

Tekst i korekta: Robert Majchrzyk 

 


